
                                          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  

แกไข คร้ังที่ 4                                                                                           
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
                                                                                                                                                                                                   

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

กุมภาพันธ 2565 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
               องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 เร่ือง                                                                         หนา 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        1    

      บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข 2  
                บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3   

      สำนักปลัดฯ    4 - 6  
      กองสวัสดิการสังคม    7 - 9  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แกไข) 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 25.00% 200,000 3.85% กองสวัสดิการสังคม

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 25.00% 2,000,000 38.46% กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 50.00% 2,200,000 42.31%

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 50.00% 3,000,000 57.69% สํานักปลัดฯ

รวม 2 50.00% 3,000,000 57.69%

รวมทั้งสิ้น 4 100.00% 5,200,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 4 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักปลดัฯ 
  
 

๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 :  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
4 โครงการจัดงานวัน

พริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง

การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว โครงการจัดงาน
วันพริกและของดีอําเภอ 
ขามสะแกแสง  รวมกับ
จังหวัดนครราชสีมาและสวน
ราชการในอําเภอขาม
สะแกแสง

1,000,000 อําเภอ
ขามสะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา  460
ขอ 04

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 
7/2.6/3)

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
4 โครงการจัดงานวัน

พริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง

การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว โครงการจัดงาน
วันพริกและของดีอําเภอ 
ขามสะแกแสง  รวมกับ
จังหวัดนครราชสีมาและสวน
ราชการในอําเภอขาม
สะแกแสง

1,000,000 อําเภอ
ขามสะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา  460
ขอ 04

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 
7/2.6/3)

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 17 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

หมายเหตุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 4

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 :  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
6 โครงการศิลปะและ

อาหารโคราช (Art 
and food KORAT)

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวโครงการศิลปะ
และอาหารโคราช (Art and 
food KORAT)

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 462 
ขอ 06

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 
7/2.6/4)

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
6 โครงการศิลปะและ

อาหารโคราช (Art 
and food KORAT)

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวโครงการศิลปะ
และอาหารโคราช (Art and 
food KORAT)

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 462 
ขอ 06

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 
7/2.6/4)

3,000,000
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 18 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ.2565
หมายเหตุมี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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กองสวัสดิการสังคม 
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ผด.02        

1.ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานดานการ
พัฒนากายอุปกรณ
เครื่องชวยสําหรับ
คนพิการ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา
และ

ตางจังหวัด

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 409 
ขอ 19

(ทบทวน 
4/2.3/10)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานดานการ
พัฒนากายอุปกรณ
เครื่องชวยสําหรับ
คนพิการ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา
และ

ตางจังหวัด

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 409 
ขอ 19

(ทบทวน 
4/2.3/10)

200,000

1

ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รวมโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 57 )
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ผด.02      

1.ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาสังคม

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 โครงการสงเสริม

กลุมอาชีพในพื้นที่
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

2,000,000 ในพื้นที่
อําเภอ

ปกธงชัย

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 443
ขอ 30

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 10 
4/2.5/1)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 โครงการสงเสริม

กลุมอาชีพในพื้นที่
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

2,000,000 ในพื้นที่
อําเภอ

ปกธงชัย

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 443
ขอ 30

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 10 
4/2.5/1)

2,000,000
1

ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 62 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

9



 
ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


